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INFORMACE O DALŠÍM POSTUPU PŘI VÝPLATĚ PROTIPLNĚNÍ 

v důsledku přechodu akcií společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

na společnost PPF A4 B.V. 

1. Úvod 

1.1. Tento dokument se týká výplaty protiplnění za akcie společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. (dále jen „Společnost“) a navazuje na dokument nazvaný „Informace o 

výplatě protiplnění v důsledku přechodu akcií společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. na společnost PPF A4 B.V.“, který byl uveřejněn na internetových 

stránkách Společnosti (dále jen „Informace o výplatě protiplnění“). 

1.2. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout praktické a detailní informace o dalším postupu 

(viz bod 9.2. Informací o výplatě protiplnění) při výplatě protiplnění za akcie Společnosti, 

které přešly na PPF A4 B.V. (uvedená společnost dále jen „Hlavní akcionář“ a uvedené 

akcie dále jen „Akcie“)  v důsledku usnesení valné hromady Společnosti ze dne 3. 12. 

2015 o nuceném přechodu Akcií na Hlavního akcionáře (dále jen „Usnesení o 

vytěsnění“). Jelikož zápis Usnesení o vytěsnění do obchodního rejstříku byl zveřejněn 

dne 11. 12. 2015, došlo k přechodu vlastnického práva k Akciím na Hlavního akcionáře 

uplynutím dne 11. 1. 2016 (dále jen „Den přechodu“). 

1.3. Podle Usnesení o vytěsnění byla výplatou protiplnění pověřena společnost PPF banka a.s. 

jako pověřená osoba, přičemž toto pověření skončilo dne 11. 3. 2016. 

1.4. Výplatou protiplnění po skončení pověření podle bodu 1.3, tj. pro účely tohoto 

dokumentu, byla pověřena společnost ADMINISTER, spol. s r.o. (dále jen „Osoba 

pověřená další výplatou“), přičemž výplata protiplnění prostřednictvím této osoby bude 

zahájena dne 12. 3. 2016 a skončí dne 31. 12. 2016. Osoba pověřená další výplatou je po 

uvedenou dobu zmocněna k zastupování Hlavního akcionáře ohledně výplaty protiplnění. 

2. Osoba oprávněná k přijetí protiplnění v rámci další výplaty 

2.1. Na vyplacení protiplnění má nárok osoba, která byla vlastníkem Akcií Společnosti ke Dni 

přechodu a která protiplnění dosud nepřevzala. V případě, že Akcie byly ke Dni přechodu 

předmětem zástavního práva, má nárok na výplatu protiplnění osoba, která byla 

zástavním věřitelem k tomuto dni a která protiplnění dosud nepřevzala. 

3. Žádost o výplatu protiplnění oprávněným osobám 

3.1. Protiplnění oprávněným osobám bude vyplaceno výhradně na základě žádosti oprávněné 

osoby doručené Osobě pověřené další výplatou v souladu s bodem 3.3. 

3.2. Pokud nebyla oprávněná osoba uvedena jako vlastník Akcií nebo zástavní věřitel ve 

vztahu k Akciím ve výpisu z evidence emise všech zaknihovaných účastnických cenných 

papírů vydaných Společností vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., 

vyhotoveném podle stavu ke Dni přechodu (dále jen „Výpis“), musí z žádosti (jejích 

příloh) vyplývat, proč je oprávněnou osobou k přijetí protiplnění. 

3.3. Oprávněná osoba může požádat o výplatu protiplnění na bankovní účet nebo 

prostřednictvím poštovní poukázky na doručovací adresu v České republice. Žádost musí 

být učiněna na některém z formulářů dostupných na internetové stránce www.ppfA4.eu 

nebo  www.administer.cz/ppfa4.  Příslušný formulář musí být vyplněn dle pokynů v něm 

http://www.ppfa4.eu/
http://www.administer.cz/ppfa4
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uvedených,  opatřen úředně ověřeným podpisem a zaslán  na adresu: ADMINISTER, 

spol. s r.o., Kutná Hora, Husova 109, PSČ: 28401. 

3.4. Pokud za oprávněnou osobu bude žádost o výplatu protiplnění podávat zástupce, bude se 

k takové žádosti přihlížet pouze v případě, že toto zastoupení bude řádně doloženo. 

3.5. Při výplatě protiplnění se bude vycházet z údajů uvedených ve Výpisu, ledaže z tohoto 

dokumentu nebo právních předpisů vyplývá něco jiného. 

3.6. V případě odůvodněných pochybností o řádnosti žádosti podle předchozích odstavců, 

vyzve Osoba pověřená další výplatou žadatele k doplnění žádosti, případně mu sdělí, proč 

žádosti nevyhoví. 

3.7. V případě, že protiplnění odeslané v souladu s výše uvedenými pravidly bude 

z jakéhokoli důvodu vráceno, bude oprávněné osobě protiplnění poskytnuto na základě 

její dohody s Osobou pověřenou další výplatou. 

4. Částka protiplnění 

4.1. Osoba pověřená další výplatou vyplatí na jednu Akcii protiplnění ve výši 172,40 Kč 

spolu se zákonným úrokem. 

4.2. Konečná částka připadající na každou oprávněnou osobu bude zaokrouhlena nahoru na 

celé koruny. 

4.3. Pokud nebude možné na příslušný bankovní účet oprávněné osoby vyplatit protiplnění 

v českých korunách, bude protiplnění vyplaceno v EUR, a nebude-li ani to možné, tak 

v USD. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Veškeré listiny předvídané tímto dokumentem, pokud budou vyhotoveny zahraničními 

orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny 

apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku 

českými orgány u obdobných zahraničních listin, jinak nebudou považovány za řádné. 

Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí 

být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. 

5.2. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně výplaty protiplnění můžete kontaktovat Osobu 

pověřenou další výplatou následujícím způsobem: 

Tel: 800 100 022,  to však pouze nejpozději do  30.4.2016 v pracovní dny od 8.00 do 

16.00 hodin. 

E-mail: info@akciecetin.cz. 
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